
Uchwala Nr 1/44 /2014
Skladu OrzekajClcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi

z dnia 26 marca 2014 roku

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku Dz.U. poz. 1113 ze
zm.) i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (tekst
jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 ze zm.), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby
Obrachunkowej Lcdzi:

1. Ewa Spionek
2. Iwona Kopczyriska
3. Anna Kazmierczak

przewod niczacv
czlonek
czlonek

uchwala, co nastepuje:

Opiniuje mozllwosc wykupu obligacji w Iacznej wvsokoscl 250.000.000 z! (slownie
zlotych: dwiescie piecdziesiat milionow ) emitowanych przez Miasto t.odz w roku 2014 z
terminem wykupu w latach 2021 -2024 , forrnulujac istotne uwagi zawarte w
uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W dniu 25 lutego 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi wplvna}
wniosek Prezydenta Miasta Lodzi (DFP-Bd-VIII.3062.4.2014 ) 0 wydanie opinii dotyczqcej
mozliwoscl wykupu obligacji na oqolna kwote 250.000.000 zl.

Rada Miejska w t.odzi w dniu 16 stycznia 2014 roku podjela uchwale Nr
LXXIX/1649/14 w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Lodzi w brzmieniu
nadanym uchwala Nr LXXXII/1725/14 z dnia 19 marca 2014 r. Z uchwalv wynika, ze
postanowiono wyemitowac 250.000 obligacji 0 wartosci nominalnej 1.000 z~ kazda,
Obligacje wyemitowane zostana w 2014 roku, w osrnlu seriach: A0321, B0921, C0322,
D0922, E0323, F0923, G0324, H0924 0 wartosci 31.250.000 z~ kazda z serii. W uchwale
wskazano, ze srodki z emisji obligacji przeznaczone zostana na finansowanie
planowanego deficytu budzetu, Emisja obligacji nastapl poprzez propozycje nabycia
skierowanq do indywidualnych adresatow w liczbie mniejszej nlz 100 osob, Obligacje
beda obligacjami na okaziciela. Obligacje mogq nie mlec formy dokumentu i nie beda
zabezpieczone w rozumieniu przeplsow ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku 0

obligacjach. Cena emisyjna obligacji bedzle rowna wartosci nominalnej. Wydatki
zwiqzane z ernisja oraz wykup obligacji zostana sfinansowane z dochodow wlasnvch
miasta Lodzi . Z przedmiotowej uchwaly wynika rownlez, ze oprocentowanie obligacji
bedzie stale lub zmienne oparte na stawce WIBOR 6M, powiekszone 0 stala rnarze
Banku . Oprocentowanie obligacji naliczane bedzie od wartosci nominalnej .poczawszy
od daty emisji i wvplacane w okresach polrocznych . Oprocentowanie wvplacone zostanie
w nastepnvrn dniu po uplvwie okresu odsetkowego, z tym, ze jezeli termin wvplatv
oprocentowania przypadnie na sobote lub dzieri ustawowo wolny od pracy, wvplata
oprocentowania nastapi w najblizszyrn dniu roboczym, przypadajqcym po tym dniu.
Obligacje wykupione zostana w latach 2021-2024 po dwie serie w kazdyrn roku, w
mleslacach marzec i wrzesieri.



Opinia wyrazona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zostala analiza dokurnentow
bedacvch w posiadaniu Izby na dzlen wydania niniejszej opinii, w szczeqolnosci danych
wynikajqcych z uchwaly budzetowej miasta lodzi na 2014 rok (uchwala Nr
LXXIX/1646/14 wraz ze zmianami na dzieri 12 lutego 2014 roku ) , uchwaly Nr
LXXIX/1647/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta lodzi
na lata 2014-2031 w brzmieniu nadanym uchwala Nr LXXX/1679/14 oraz prognozy
kwoty dluqu stanowiqcej element wieloletniej prognozy finansowej, jak rowniez danych
znajdujqcych sie w rejestrach Izby.

Z uchwaly budzetowej Miasta na 2014 rok, po dokonanych zmianach wynika, ze
przychody z tytulu emisji obligacji w kwocie 250.000.000 z! przeznaczone zostana na
sfinansowanie planowanego deficytu. W uchwale budzetowej Miasta na 2014 rok ustalono
limit zobowiazari z tvtulu zaciqganych kredytow, pozyczek, emisji obligacji komunalnych
na pokrycie wystepujaceqo w ciaqu roku przejscioweqo deficytu, na finansowanie
planowanego deficytu oraz splate wczesniej zaciaqnletvch zobowiazari w wvsokosci
1.310.482.90 zl.

Stosownie do obowiazujacych przepisow od 2014 roku dla danej jednostki sarnorzadu
terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaznik maksymalnego obciazen!a budzetu z
tvtulu splatv dluqu ustalany jako srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat
relacji jej dochodow biezacych powlekszonvch 0 dochody ze sprzedazy rnajatku oraz
pomniejszonych 0 wydatki biezace do dochodow oqolern budzetu, zgodnie z requla
wynikajqcq z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Dla ustalenia w sposob prawidlowy
wskaznikow zadluzenia bardzo istotne staje si~ planowanie oraz wykonanie dochodow
zarowno blezacvch, jak i majqtkowych. Ustalanie nowego maksymalnego wskaznlka
obciazenia budzetu splata dluqu wlaze sle w sposob bezposredni z wielkosciami
wydatkow majqtkowych sfinansowanych ze srodkow wlasnvch oraz nadwvzki budzetu
odniesionych do wartosci dochodow oqolern. Tak wiec poczawszy od 2014 r. maksymalny
pulap obciazenia budzetu splata dluqu zalezny jest wprost od wykonania nadwyzek
operacyjnych(nadwytka dochod6w biezecych nad wydatkami biezecvmi) oraz uzyskania
dochodow ze sprzedazv rnajatku - wielkosci te bowiem determinujq wysokosc
wskaznikow jednorocznych z lat n-3 ,n-2, bowiem stanowia one podstawe do ustalenia
wskaznika maksymalnego (por. requle art. 243 ustawy 0 finansach publicznych).
Zatem requla wynikajqca z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych wprowadza zasade
uwzqledniania danych z wykonania budzetow lat poprzednich dla ustalania
dopuszczalnego wskaznika zadluzenia dla danego roku , co prowadzi w konsekwencji do
ustalenia dla danej jednostki samorzadu terytorialnego indywidualnego dopuszczalnego
wskaznika obciazenia budzetu splata dluqu,

Jednym z podstawowych elementow wplvwajacvch na ocene rnozliwoscl splaty
przedmiotowego kredytu jest planowany poziom dluqu oraz harmonogram jego splaty.
Na podstawie wielkoscl zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta ustalono, ze
dla sfinansowania planowanego poziomu wvdatkow majqtkowych w latach 2014-2015
przyjeto rnontaz finansowy, ktorv zaklada, ze wydatki majqtkowe Miasta w lacznej
wysokosci 2.136,2 min zf sfinansowane zostana: zakfadanymi w prognozie nadwvzkaml
operacyjnymi budzetu w wysokosci 360 min zl: dochodami majqtkowymi na poziomie
1.045 min zf ( w tym: srodkemi z budzetu Unii Europejskiej- Iecznie ze srodkemi z
refundacji wydatk6w - w wysokosci 662,5 mIn zl; z tytulu sprzedaty mejetku 312,5
mIn zl), planowanymi do zaclaqnlecia przychodami zwrotnymi (z tytulu emisji obligacji,
kredyt6w, potyczek) w wysokosci 731,2 min z! (w tym emisji obligacji na wvprzedzejece
finansowanie zedeti w zwiezku z zawartymi umowami na dofinansowanie zadan
realizowanych przy udziale srodkow z budzetu UE w wysokosci 49,2 mIn zl ).

Jak wynika z powyzszeqo z planowanych w latach 2014-2015 przychodow zwrotnych w
wysokoscl 1.065,2 min zl na finansowanie inwestycji przeznaczono kwote 731,2 min
zl, natomiast pozostala kwote 334 min zl, przewidziano na splate wczesniej
zaciaqnietvch zobowiazari dfugoterminowych. W konsekwencji przyjeteqo zatozenia
kwota dfugu na koniec 2015 roku osiagnie bardzo wysoki poziom 2.909,5 min zf , tj.
83,2% planowanych dochodow, natomiast w latach nastepnych zalozono tendencje
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malejaca dluqu z tym, ze najwyiszy poziom sptaty dtugu ( dotvcz§.cv kwotv g/6wne; )
zostat odtoiony w czasie bowiem przewidziany jest w latach 2020-2023.

Ustalony w prognozie miasta Lodzi rnontaz finansowy zaklada takze ,ie w latach 2014
2015 srodki uzyskane przez Miasto z tytulu nadwyiek operacyjnych oraz dochodow ze
sprzedazv majatku przeznaczane zostana wvlacznie na finansowanie wvdatkow
majqtkowych. Poczawszy od roku 2017 srod ki z nadwyzek operacyj nych sta nowic beda
podstawowe zrodlo splaty dluqu Miasta. W roku 2014 roku ustalono nadwvzke
operacyjnq w wysokosci 170,1 min zt oraz zalozono w latach nastepnych tendencje
rosnaca tej nadwvzki . W konsekwencji przvjeteqo w prognozie rnontazu finansowego
uzyskanie zaktadanego poziomu nadwvzek operacyjnych oraz dochcdow ze sprzedaiy
majatku jest niezb~dne dla wykonania w latach 2014-2015 planowanych wydatkow
majqtkowych jak rowniez determinuje w latach przysztych rnozllwosc splaty
zaciqganego przez Miasto dluqu- zgodnie z requla z art. 243 ustawy 0 finansach
publicznych . Majqc na wzqledzie dane wynikajqce z rejestrow Izby oraz fakt , ze na
poziom wskaznika dla roku 2013 wplynelv dochody zwiqzane ze zbyciem praw
majqtkowych na rzecz t.SI Sp. z 0.0. - to ocenie Sktadu naleiy uznac, ze wskazniki
jednoroczne- stanowiace podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego
wskaznika obciazenia budietu splata dluqu wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2017
zalozono na wysokim poziomie.

Z danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta wynika, ze latach 2014 
2015 relacja okreslona wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach
publicznych zostanie spelntona przy uwzqlednieniu wvlaczeri, 0 ktorvch mowa wart.
243 ust. 3 tej ustawy. Miasto wprawdzie wykazato w prognozie, ie obciaienie budietu
sptata dtugu od 2016 roku uksztattuje si~ ponizej wskaznika maksymalnego ustalonego
dla danego roku, jednakie w latach 2016 - 2021 relacja ta oscylowac b~dzie w
granicach wskaznika dopuszczalnego.

W konsekwencji powvzszeqo, zdaniem Skladu Orzekajaceqo, ustalona w
wieloletniej prognozy finansowej Miasta mozliwosc splaty dlugu w latach 2015
- 2023, obclazona jest duzym ryzykiem, bowiem w celu splaty zalozoneqo
dlugu Miasta i spelnienia reguly wynikajClcej z art. 243 ustawy ° finansach
publicznych, niezbedne jest peine wykonanie zalozonych w latach 2014-2022
wielkosci nadwyzek operacyjnych oraz dochodow ze sprzedazy majatku.

Sklad Orzekaictcy podkresla, ze przYi~te w prognozie zalozenla finansowe
wymagajCl konsekwentnych dzialan w zakresie terminowego pozyskiwania w
latach 2014-2015 dofinansowania przedslewzlec inwestycyjnych ze srodkow
UE oraz prawidlowego ich rozliczenia, jak rownlez szczeqolne] dyscypliny w
ponoszeniu wydatkow blezacvch,

Majctc na wzgl~dzie wskazane wyzej obszary ryzyka zwlazane z realizacja
zalozen wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dlugu -Sklad
wskazuje ,ze w celu zapewnienia mozllwoscl splaty planowanego dlugu,
konieczne jest biezace monitorowanie relacji wynikajacych z prognozy i
dokonywanie korekt zalozonych wlelkosci, Sklad OrzekajClcy przypominal
wielokrotnie w swoich opiniach ° konlecznoscl podejmowania przez Miasto
takich dzialan oraz wskazywal, ze decyzje ° zaciagnieciu zobowiazan w
zakresie przvchodow zwrotnych, jak i wydatkow, winny zostac scisle powiazane
z biezaca ocena sytuacji finansowej Miasta.

Sklad Orzekajacy zauwaza, ze podejmowanie powyzszych dzialan przez organy
Miasta jest konieczne, w celu zapewnienia mozliwosci uchwalania budzet6w
w latach nastepnych zgodnie z obowiazujacym prawem.

W zwiazku z powvzszvrn, w szczeqolnosci z tym, ze emitowane obligacje wplvwaja na
poziom dluqu Miasta , Sktad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji.

Od opinii wyrazonych w niniejszej uchwale sluzv odwotanie do pelneqo skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenla uchwaty.

Przcwodniczqcv
Skladu Orzekajaccgo

,//4/
Ewa §piO/lek
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